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ABSTRACT

Education and intelligence are core values   in the 21st century. Unlike the 19th century (the age of steam) and 
the 20th century (the age of electricity and atomic energy), the 21st century is the age of knowledge.

The world around us today is rapidly changing - this applies to almost everything - technologies (digitalization, 
automation, robotization), society (network society), globalization (economic, technological, cultural), ecology. 
The speed of change is a distinctive trend of our time, which should be followed by social institutions, including 
education, as the basis for the dissemination of new technologies and knowledge.

Technology changes everything - prices change, business changes. E-government is being formed. Today, all 
smart governments, cities, villages, cars, pilots and autopilots are being built. Do you have the status of “smart” 
education?
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განათლება ცვლილებების ეპოქაშიგანათლება ცვლილებების ეპოქაში

აბ ს ტ რაქ ტი
გა ნათ ლე ბა და ინ ტე ლექ ტი 21 სა უ კუ ნე ში წარ მო ად გენს მთა ვარ ფა სე უ ლო ბას. გან ს ხ ვა ვე ბით 19 

(ორთქლის სა უ კუ ნე) და 20 სა უ კუ ნი სა გან (ელექტროობის და ატო მუ რი ენერ გი ის სა უ კუ ნე) 21 სა უ კუ ნე  
ცოდ ნის სა უ კუ ნე ა.  გა ნათ ლე ბა და პრო ფე სი უ ლი ცოდ ნა გა ნა პი რო ბებს ქვეყ ნის ეკო ნო მი კურ სიძ ლი ე რეს.

დღე ი სათ ვის ჩვენს ირ გ ვ ლივ არ სე ბუ ლი სამ ყა რო სწრა ფად იც ვ ლე ბა -ეს ეხე ბა თით ქ მის ყვე ლა ფერ ს -
- ტექ ნო ლო გი ებს (გაციფრულება, ავ ტო მა ტი ზა ცი ა, რო ბო ტი ზა ცი ა), სო ცი უმს (ქსელური სა ზო გა დო ე ბა), 
გლო ბა ლი ზა ცია (ეკონომიური, ტექ ნო ლო გი უ რი, კულ ტუ რუ ლი),  ეკო ლო გი ა.  ცვლი ლე ბე ბის სის წ რა ფე არის 
თა ნა მედ რო ვე ო ბის გან მას ხ ვა ვე ბე ლი ტრენ დი,   რო მელ საც ფე ხი უნ და აუწყოს სო ცი ა ლურ მა ინ ს ტი ტუ ტებ-
მა და მათ შო რის გა ნათ ლე ბამ, რო გორც ახა ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის და ცოდ ნის გავ რ ცე ლე ბის სა ფუძ ველ მა.  

დღეს ტექ ნო ლო გი ე ბი მარ თა ვენ ყვე ლა ფერ ს - დაწყე ბუ ლი ფა სე უ ლო ბე ბი დან დამ თავ რე ბუ ლი ბიზ ნე-
სი თა და მთავ რო ბი თაც კი. მა თი მეშ ვე ო ბით ჩვენს ირ გ ვ ლივ ყვე ლა ფე რი ხდე ბა „ჭკვიანი“- მთავ რო ბე ბი,  
ქა ლა ქე ბი, სოფ ლე ბი, სახ ლე ბი, ავ ტო მო ბი ლე ბი. მი ი ღებს  თუ არა ასე ვე „ჭკვიანი“-ს სტა ტუსს  გა ნათ ლე ბაც?

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ციფ რუ ლი ეკო ნო მი კა, გა ნათ ლე ბა, ტრან ს დის ციპ ლი ნა რუ ლი მიდ გო მა გა ნათ ლე ბა ში.

შე სა ვა ლი
გა ნათ ლე ბა უდ იდ ესი გა მოწ ვე ვის წი ნა შე დგას. 

სა გან მა ნათ ლებ ლო სტრუქ ტუ რებ მა უნ და მო ამ-
ზა დონ მოს წავ ლე ები მო მა ვა ლი  ეკ ონ ომ იკ ური, 
ეკ ოლ ოგი ური და სო ცი ალ ური ცვლი ლე ბე ბის თვის, 
სა მუ შაო ად გი ლე ბის თვის, რომ ლე ბიც ჯერ არ არ ის 
შექ მნი ლი, ტექ ნო ლო გი ებ ის თვის, რომ ლე ბიც  ჯერ 
არ არ ის გა მო გო ნი ლი, სო ცი ალ ური გა მოწ ვე ვე ბის-
თვის, რომ ლე ბიც ჯერ არ არ ის გან ხორ ცი ელ ებ ული. 
გა ნათ ლე ბას შე უძ ლია მოს წავ ლე ებს მის ცეს მოქ მე-
დე ბის თა ვი სუფ ლე ბა, კომ პე ტენ ცია და მი ზა ნი, რა თა 
მათ გა აჩ ნდეთ ცვლი ლე ბებ თან გამ კლა ვე ბის  უნ არი. 
მო ზარ დე ბი, რომ ლე ბიც სას წავ ლე ბელ ში  ამ ჟა მად  
შე ვიდ ნენ, 2030 წელს ზრდას რუ ლე ბი გახ დე ბი ან. ასე 
რომ დღეს გა ნათ ლე ბის ცვლი ლე ბა გარ და უვ ალია.

გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში მა სობ რი ვი სა ხელ-
მწი ფო გა ნათ ლე ბა გა მოჩ ნდა მხო ლოდ 19 სა უკ-
უნ ეში.  გა ნათ ლე ბა შე ეს აბ ამ ებ ოდა სამ რეწ ვე ლო 
რე ვო ლუ ცი ის მოთხოვ ნებს და ეყ რდნო ბო და მა სობ-
რი ვი  წარ მო ებ ის პრინ ცი პებს.  არ სე ბუ ლი მო დე ლის 
გა მო ყე ნე ბა ეფ ექ ტუ რი იყო 19 სა უკ უნ ეში და რიგ 
მნიშ ვნე ლო ვან ამ ოც ან ებ ის გა დაწყვე ტას უწყობ და 
ხელს 20 სა უკ უნ ეში. მან წარ მა ტე ბით მო ამ ზა და ად-
ამი ან ები ინ დუს ტრი ული ეპ ოქ ის ათ ვის და მა ხა სი ათ-
ებ ელი  რუ ტი ნუ ლი ამ ოც ან ებ ის შე სას რუ ლებ ლად.  

21 სა უკ უნ ის შეც ვლი ლი ცხოვ რე ბის პი რო ბე ბი-
სათ ვის ეს სის ტე მე ბი გა მო უს ად ეგ არი გახ და.   [6]

ახ ალი, რთუ ლი სამ ყა როს პი რო ბებ ში სულ უფ-
რო მცი რეა ფიქ სი რე ბუ ლი პრო ფე სი ები. სა მუ შაო 
გა რე მო მუდ მი ვად ცვა ლე ბა დია, გა ნათ ლე ბა შე ეჯ-
ახა ის ეთ სი ტუ აცი ას, რო დე საც რიგ სფე რო ებ ში 
უნ არ ები ძველ დე ბა სწავ ლე ბის ნორ მა ტი ული ვა დის 
გას ვლამ დე.  დღეს მოთხოვ ნა დი პრო ფე სი ები აღ-
წე ვენ რა თა ვი სი გან ვი თა რე ბის პიკს,  ქრე ბი ან. არ 
არ ის იმ ის გა რან ტია, რომ გან საზღვრუ ლი უნ არ ები 
ან სა მუ შაო ად გი ლე ბი მოთხოვ ნა დი იქ ნე ბა უახ ლო-
ეს მო მა ვალ შიც კი. მა გა ლი თი სათ ვის გა მოდ გე ბა 
იაპ ონი ის კომ პა ნი ებ ის გა მოც დი ლე ბა, რომ ლე ბიც   
თავს იწ ონ ებ დნენ  თა ნამ შრო მელ თა და ქი რა ვე ბით 
მთე ლი სი ცოცხლის მან ძილ ზე. ეს პრაქ ტი კა შე ნარ-
ჩუ ნე ბულ იქ ნა გა სუ ლი სა უკ უნ ის 80-იან წლე ბამ დე 
და ჩა ით ვა ლა იაპ ონი ის ეკ ონ ომ იკ ური სა სა წა ულ ის 
„სა იდ უმ ლო ინ გრე დი ენ ტად“. დღეს იაპ ონი ის ბიზ ნე-
სის ფე დე რა ცი ამ აღი არა, რომ სი ცოცხლის მან ძილ-
ზე  შრო მი თი მოწყო ბის მო დელ მა ‘და კარ გა თა ვი სი 
სი ცოცხლი სუ ნა რი ან ობა“.  ეკ ონ ომ იკ ის ტრან სფორ-
მა ცია მო ითხოვს ინ დუს ტრი ული (19-20 სა უკ უნე) 
სა გან მა ნათ ლებ ლო მო დე ლის გა და ხედ ვას. 

რა უნ არ-ჩვე ვებს უნ და ფლობ დეს ად ამი ანი 
მო მა ვალ ში- უამ რა ვი მო საზ რე ბა არ სე ბობს. ეკ-
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ონ ომ იკ ური თა ნამ შრომ ლო ბის და  გან ვი თა რე ბის  
ორ გა ნი ზა ცია  (OECD) თვლის, რომ 2030 წლი სათ-
ვის თა ნა მედ რო ვე სტუ დენ ტებ მა უნ და შე იძ ინ ონ 
შემ დე გი კომ პე ტენ ცი ები: მათ უნ და გა აჩ ნდეთ  და-
მო უკ იდ ებ ელი საქ მი ან ობ ის უნ არ ები, სხვა დას ხვა 
ად ამი ან თა ჯგუ ფებ თან ურ თი ერ თო ბის უნ არ ები,  
ას ევე ტექ ნო ლო გი ებ ის- მათ შო რის ენ ობ რი ვი სის-
ტე მე ბის  სწრა ფად ათ ვი სე ბის  უნ არ ები. ეს ძა ლი ან 
კარ გად არ ის ას ახ ული დღე ის ათ ვის  სა გან მა ნათ-
ლებ ლო პროგ რა მებ ში. [10]

სხვა გა მოკ ვლე ვე ბი ყუ რადღე ბას ამ ახ ვი ლებს 
ის ეთ სა ბა ზო უნ არ-ჩვე ვებ ზე, რო გო რი ცაა ყუ-
რადღე ბის კონ ცენ ტრა ცია და მარ თვა, ემ ოცი ური 
გა ნათ ლე ბა, ციფ რუ ლი გა ნათ ლე ბა, შე მოქ მე დე-
ბი თო ბა, კრე ატი ულ ობა, კრი ტი კუ ლი აზ როვ ნე ბა, 
ეკ ოლ ოგი ური აზ როვ ნე ბა, კროს კულ ტუ რუ ლი უნ-
არ ები, და მო უკ იდ ებ ლად სწავ ლის უნ არ ები და სხვა. 
[11]  მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ ამ  უნ არ ებ ის შე მოწ-
მე ბა, თვალ ყუ რის მი დევ ნე ბა, შე ფა სე ბა რთუ ლია, 
ამ უნ არ ებ ის ფორ მი რე ბით  ად ამი ანს  შე ეძ ლე ბა  
ცვლი ლე ბე ბის შე დე გე ბი სად მი გამ კლა ვე ბა. 

აღ ნიშ ნუ ლი უნ არ ები თა ნა მედ რო ვე მმარ თვე-
ლო ბით თე ორი აში მო იხ სე ნი ება რო გორც რბი ლი და 
მკაც რი უნ არ ები (hard skills и soft skills). [8]

hard skills - ქვეშ მოიაზრება ტექ ნი კას თან,  ტექ-
ნო ლო გი ას თან მუ შა ობ ის,  კონ კრე ტუ ლი სა მუ შა ოს 
შეს რუ ლე ბის უნ არი, რომ ლის შე დე გიც შე იძ ლე ბა 
შე მოწ მდეს და გა იზ ომ ოს. soft skills მა გა ლი თია- 
დრო ის მარ თვა, ად ამი ან ებ თან ეფ ექ ტუ რი კო მუ ნი-
კა ცი ის უნ არი, რო მელ თა დე მონ სტრი რე ბა თვალ-
ყუ რის დევ ნე ბა, შე მოწ მე ბა  რთუ ლია.

დღე ის ათ ვის არ სე ბუ ლი სა გან მა ნათ ლებ ლო 
პროგ რა მე ბი უმ ეტ ეს ად ორი ენ ტი რე ბუ ლია მკაც რი 
უნ არ ებ ის შე ძე ნა ზე, თუმ ცა აქ ცენ ტი კეთ დე ბა  ჯგუ-
ფუ რი მუ შა ობ ის უნ არ ებ ის, კო მუ ნი კა ცი ის უნ არ ის, 
გა დაწყვე ტი ლე ბის მი ღე ბის, ლი დე რის თვი სე ბე ბის 
გან ვი თა რე ბა ზე. 

დღეს მსოფ ლი ოში მიმ დი ნა რე ობს სა ჯა რო დე-
ბა ტე ბი იმ ის შე სა ხებ, თუ რო მე ლი უნ არ ები უნ და 
შე ვი დეს XXI სა უკ უნ ის ძი რი თად კომ პე ტენ ცი ებ ში 
ამ მი მარ თუ ლე ბით შთამ ბეჭ და ვი მუ შა ობა გას წია 
ორ გა ნი ზა ცი ებ მა, რო გო რი ცაა World Economic 
Forum, Center for Curriculum Redesign, Partnership 
for 21st Century Skills და სხვა. 

2020-იან წლებ ში სა ჭი რო ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო-
ვა ნი პრო ფე სი ული და პი როვ ნუ ლი უნ არ ები არ ის 
მოქ ნი ლო ბა და მზა ობა  შეს წავ ლი სად მი, პე რი ოდ-
ული გა დამ ზა დე ბი სად მი. გა ნათ ლე ბის სის ტე მა ში 

ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი ცვლი ლე ბა უმ აღ ლეს 
სა გა ნათ ლებ ლო სის ტე მა ში მკაც რი და რბი ლი უნ-
არ ებ ის კომ ბი ნა ცი ის ინ ტეგ რი რე ბა წარ მო ად გენს. 

მნიშ ვნე ლო ვა ნია მოს წავ ლე ებ ში გან ვი თარ დეს   
გა უთ ვა ლის წი ნე ბელ სირ თუ ლე ებ თან ად აპ ტა ცი ისა 
და მათ თან გამ კლა ვე ბის უნ არი; ას ევე  წა სა ხა ლი სე-
ბე ლია  ინ ოვ აცი ური ქმე დე ბე ბი და გა ბე დუ ლე ბა, რა-
თა მათ შეძ ლონ იპ ოვ ონ ახ ალი გა დაწყვე ტი ლე ბე ბი 
დღე ვან დე ლი პრობ ლე მე ბის აღ ქმას თან და კავ ში რე-
ბით. შე მოქ მე დე ბი თი, კრე ატი ული  კომ პე ტენ ცი ები 
ას ევე ხდე ბა პრი ორ იტ ეტ ული, რაც გუ ლის ხმობს 
ახ ალი ღი რე ბუ ლე ბე ბის შექ მნის,  სამ ყა როს გარ-
დაქ მნის  უნ არს, სა დაც კე თილ დღე ობა და მდგრა დი 
გან ვი თა რე ბა ყვე ლას თვის იქ ნე ბა ხელ მი საწ ვდო მი.

   სა მუ შაო ად გი ლე ბის გა ციფ რუ ლე ბა სა და ტექ-
ნო ლო გი ებ ის გან ვი თა რე ბას თან ერ თად   ყუ რადღე-
ბა  უნ და მი ექ ცეს ტექ ნი კურ და ციფ რულ უნ არ ებს:
l ციფ რუ ლი უნ არ ები- ხე ლოვ ნუ რი ინ ტე-

ლექ ტი სა და დი დი მო ნა ცემ თა ტექ ნო ლო გი ებ ის 
გა მო ყე ნე ბის უნ არ ები, ას ევე ახ ალი ტექ ნო ლო გი ები 
(მა გა ლი თად, ბლოკ ჩე ინი);
l კი ბე რუ საფ რთხო ება;
l პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფის შე მუ შა ვე-

ბა და რო ბო ტო ტექ ნი კის  მარ თვა/ IIoT
l მომ სა ხუ რე ბის ნე ოს ახ ელ ოს ნო(მათ შო რის 

3D წარ მო ება).
l ციფ რუ ლი ტექ ნო ლო გი ებ ის გა მო ყე ნე ბის 

სა ბა ზო უნ არ ები: მა თე მა ტი კა, ლო გი კა, მსჯე ლო ბა. 
დღე ვან დე ლი გა ნათ ლე ბის პრობ ლე მა გახ ლავთ 

სა გან მა ნათ ლებ ლო პრო ცე სი სას დმი საგ ნობ რი ვი 
მიდ გო მა. ამ მიდ გო მით სწავ ლის დას რუ ლე ბის შემ-
დეგ ვღე ბუ ლობთ კონ კრე ტუ ლი დარ გის სპე ცი ალ-
ის ტს. ფაქ ტი ურ ად მი ნი მუ მამ დე და დის იმ პრობ ლე-
მა თა გა დაწყვე ტის ალ ბა თო ბა, რაც დის ციპ ლი ნა თა 
მიჯ ნა ზე იმ ყო ფე ბა. 

პრობ ლე მას ვერ წყვეტს დის ციპ ლი ნა თა შო რი სი 
მიდ გო მაც.  ერ თი მეც ნი ერ ული სფე როს კვლე ვის 
მე თო დე ბით სხვა სფე როს პრობ ლე მე ბის კვლე ვა. 
დის ციპ ლი ნა აშ ორ ისო მიდ გო მის შე დე გად წარ მო-
იშ ვა დარ გთა შო რი სი დის ციპ ლი ნე ბი (ბი ოქ იმია, 
ბი ომ ექ ან იკა, ბიოენერგეტიკა, ეკ ონ ოფ იზ იკა).  ამ 
შემ თხვე ვა ში  დის ციპ ლი ნა თა შო რი სი მიდ გო მა იმ 
პრობ ლე მებს ეძ ღვნე ბა, რო მელ თა გა დაწყვე ტი-
სას რო მე ლი მე დის ციპ ლი ნა  კონ ცეპ ტუ ალ ურ და 
მე თო დო ლო გი ურ სიძ ნე ლე ებს გა ნიც დის. იგ ივე 
შე იძ ლე ბა ით ქვას მულ ტი დის ციპ ლი ნა რულ მიდ გო-
მის შე სა ხებ, რომ ლის მა გა ლით საც წარ მო ად გენს 
ეკ ოლ ოგია, რო მე ლიც წარ მო იშ ვა მულ ტი დის ციპ-
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 „21 სა უკ უნ ის უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე ბის შე სა-
ხებ მსოფ ლიო დეკ ლა რა ცია: მიდ გო მე ბი და პრაქ-
ტი კუ ლი ხერ ხე ბი“ [2] ტრან სდის ციპ ლი ნა რუ ლი 
მიდ გო მას   ან იჭ ებს უპ ირ ატ ეს ობ ას. იგი მოვ ლე ნის 
გან ხილ ვი სას არ იფ არ გლე ბა ერ თი მეც ნი ერ ული 
დის ციპ ლი ნით. მა გა ლი თად, პე და გო გი კა ტრან სდი-
ციპ ლი ნა რუ ლია, რად გან იგი მო იც ავს ფი ლო სო ფი-
ის, რე ლი გი ის, მეც ნი ერ ებ ის, ხე ლოვ ნე ბის, ხალ ხუ რი 
სიბ რძნის ნიშ ნებს. 

ზო გი ერთ  ქვე ყა ნა ში უკ ვე  მიმ დი ნა რე ობს  XXI 
სა უკ უნ ის  სრულ ფა სო ვან  გა ნათ ლე ბა ზე ორი ენ ტი-
რე ბუ ლი რე ფორ მე ბი, ამ აზ რით პირ ვე ლე ბი არი ან  
ევ რო პა ში ფი ნე თის მთავ რო ბა, აზი აში კი-- სინ გა-
პუ რი. [8]

ტრან სდის ციპ ლი ნა რუ ლი მიდ გო მის მა გა ლი თია 
სწავ ლე ბა ფი ნურ სკო ლა ში -მე ორე მსოფ ლიო ომ ის 
მოვ ლე ნა  გა ნი ხი ლე ბა  ის ტო რი ული, გე ოგ რა ფი-
ული, მა თე მა ტი კუ რი თვალ თა ხედ ვით. ხო ლო, რო-
დე საც ხდე ბა რეს ტორ ნის მუ შა ობ ის სა ფუძ ვლე ბის 
კურ სის შეს წავ ლა მოს წავ ლე ები ეც ნო ბი ან მიკ რო-
მაკ რო ეკ ონ ომ იკ ის პრობ ლე მებს, პრაქ ტი კუ ლად  
იყ ენ ებ ენ უცხო ურ ენ ას, ას ევე სხვა ად ამი ან ებ თან 
ურ თი ერ თო ბის უნ არ-ჩვე ვებს და სხვა.

უნ ივ ერ სი ტე ტის სა გან მა ნათ ლებ ლო პრო ცე სის 
ცენ ტრში უნ და იყ ოს რე ალ ური პრო ექ ტი, რომ ლის 
მხარ დამ ჭე რი იქ ნე ბა ტრა დი ცი ული დის ციპ ლი ნე-
ბი, რომ ლე ბიც რე ალ ური პრო ექ ტის რე ალ იზ აცი ას 
შე უწყო ბენ ხელს. ას ეთი საქ მი ან ობა ჩა მო უყ ალ იბ-
ებს სტუ დენ ტს  შე სა ბა მის ემ ოცი ურ ინ ტე ლექ ტს, 
შე უწყობს რა ხელს  ად ამი ან ური სა მომ ხმა რებ ლო 
პრობ ლე მე ბის გათ ვით ცნო ბი ერ ებ ას. 

კი დევ მნიშ ვნე ლო ვა ნია ის იც, რომ დი დი ამ ოც ან-
ებ ის გა დაწყვე ტა შე საძ ლე ბე ლია მხო ლოდ ერ თობ-
ლი ვად. ამ იტ ომ რაც  უფ რო მე ტად გა მო ვი ყე ნებთ 
ჯგუ ფუ რი მუ შა ობ ის მე თო დებს, მით უფ რო გა ად-
ვილ დე ბა სირ თუ ლე ებ ის და გა ნუ საზღვრე ლო ბე ბის 
წარ მო სახ ვის პრო ცე სი. 

მნიშ ვნე ლო ვა ნია  თვით პე და გო გის უნ არ ებ-
იც.  მას წავ ლე ბე ლი მზად უნ და იყ ოს  ნე ბის მი ერი 
სი ახ ლი სათ ვის. იგი უნ და თა ნამ შრომ ლობ დეს 
მოს წავ ლეს თან „უფ რო სი, მაგ რამ თა ნას წო რის“ 
პო ზი ცი იდ ან. 

დღე ვან დე ლი უნ ივ ერ სი ტე ტე ბის ამ ოც ანაა-არ-
ამ ხო ლოდ შე ეს აბ ამ ებ ოდ ეს შრო მის ბაზ რის არ-
სე ბულ და წარ მა ვალ სტრუქ ტუ რას, შე სა ბა მი სად, 
გა მო უმ უშა ოს სტუ დენ ტს პრაქ ტი კუ ლი უნ არ ები 
და ცოდ ნა, რო მე ლიც სჭირ დე ბა  უნ ივ ერ სი ტე ტის 

მომ ხმა რებ ლებს, და ინ ტე რე სე ბულ პი რებს, დამ საქ-
მებ ლებს, უნ ივ ერ სი ტე ტის ძი რი თა დი ფუნ ქცია უნ-
და იყ ოს  იმ უშა ოს წინ სწრე ბით, ხე ლი უნ და შე უწყოს  
შრო მის ბაზ რის ჩა მო ყა ლი ბე ბას  ტექ ნო ლო გი ებ ის 
და სა ზო გა დო ებ რი ვი პრო ცე სე ბის გან ვი თა რე ბის 
ტრენ დე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით (ჯონ. ბ ქო ბი,მარ-
კუს პი ტერ ფორ დი და სხვ.). ეს არ ნიშ ნავს, რომ 
უნ ივ ერ სი ტე ტის სა გან მნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბი 
არ უნ და  პა სუ ხობ დეს ეკ ონ ომ იკ ის, შრო მის ბაზ-
რის  მიმ დი ნა რე მოვ ლე ნებს. მნიშ ვნე ლო ვა ნია ის, 
რომ იგი არ  იყ ოს კონ ცენ ტრი რე ბუ ლი  მხო ლოდ 
არ სე ბულ ტენ დენ ცი ებ ზე. 

გა ნათ ლე ბის მნიშ ვნე ლო ბი დან გა მომ დი ნა რე 
გა იზ არ და მოთხოვ ნე ბი   დარ გზე გა წე ული სა ხელ-
მწი ფო და ნა ხარ ჯე ბის მი მართ. „გა ნათ ლე ბა-2030“ 
მოქ მე დე ბის ჩარ ჩო პროგ რა მა ში მო ცე მუ ლია გა-
ნათ ლე ბა ზე და ნა ხარ ჯე ბის მო ცუ ლო ბის ორი სა-
კონ ტრო ლო მაჩ ვე ნე ბე ლი-არ ან აკ ლებ მშპს 4-6%-ის 
და სა ხელ მწი ფო ხარ ჯე ბის 14,2%-ისა. [1]

 ამ მხრივ არ არ ის სა ხარ ბი ელო მდგო მა რე ობა 
სა ქარ თვე ლო ში. ამ ას ად ას ტუ რებს გა ნათ ლე ბა ზე 
გა წე ული სა ხელ მწი ფო ხარ ჯე ბი, რომ ლე ბიც მშპ-ის 
2.8%-ს შე ად გენს. ამ მო ნა ცე მით სა ქარ თვე ლო ქვეყ-
ნე ბის ასე ულ შიც კი ვერ შე დის გა ნათ ლე ბა ზე გა მო-
ყო ფი ლი ხარ ჯე ბის / მშპ-ის შე ფარ დე ბის მი ხედ ვით.

მი უხ ედ ავ ად ამ ისა 2021 წე ლი წარ მა ტე ბი თაც 
აღ ინ იშ ნა. კემ ბრი ჯის უნ ივ ერ სი ტე ტის გა მომ ცემ-
ლო ბამ მდგრა დი გან ვი თა რე ბის 2021 წლის ან გა-
რი ში გა მო აქ ვეყ ნა. გა ერ ოს მდგრა დი გან ვი თა რე-
ბის მიზ ნე ბის შეს რუ ლე ბის კუთხით შე ფა სე ბუ ლი 
165 ქვეყ ნის მსოფ ლიო რე იტ ინ გში სა ქარ თვე ლომ 
მდგო მა რე ობა ორი ად გი ლით გაიუმჯობესა და 56-ე 
პო ზი ცია და იკ ავა. აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ 2020 წლის ან-
გა რი შის მი ხედ ვით ჩვე ნი ქვე ყა ნა 58-ე, ხო ლო 2017 
წელს – 66-ე პო ზი ცი ას იკ ავ ებ და. [4]

სა ქარ თვე ლოს წარ მა ტე ბა გა ნა პი რო ბა მიღ-
წე ულ მა პროგ რეს მა ის ეთი მი მარ თუ ლე ბე ბით, 
რო გო რე ბი ცაა მდგრა დი გან ვი თა რე ბის მე ოთხე 
მი ზა ნი – „ხა რის ხი ანი გა ნათ ლე ბა“, აგ რეთ ვე, მარ-
თლმსა ჯუ ლე ბის ინ დექ სი, კორ პო რა ცი ული გა და სა-
ხა დე ბის სიმ სუ ბუ ქე, პრე სის თა ვი სუფ ლე ბა და სხვა. 
კვლე ვის შე ფა სე ბით, სა ქარ თვე ლო „ხა რის ხი ანი 
გა ნათ ლე ბის“ მაჩ ვე ნებ ლით მსოფ ლი ოს 165 ქვეყ-
ნის რე იტ ინ გში ოც და ათ და ევ რო პის 10 სა უკ ეთ ესო 
ქვე ყა ნას შო რის მოხ ვდა, სა დაც მდგრა დი გან ვი თა-
რე ბის მი ზა ნი მიღ წე ულია.

სა ქარ თვე ლო ში გა ტა რე ბუ ლი სიღ რმი სე ული 
რე ფორ მე ბის მი უხ ედ ავ ად, რჩე ბა გა მო წე ვე ბი:
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l გა ნათ ლე ბის სერ ვი სე ბის ხა რის ხთან,
l ხელ მი საწ ვდო მო ბას თან,
l გან თლე ბის და შრო მის ბაზ რის კავ შირ თან, 
l მეც ნი ერ ებ ის გან ვი თა რე ბას თან. 
2022-2032 წლე ბის გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ერ-

ებ ის ერ თი ანი სტრა ტე გია და სა მოქ მე დო გეგ მა, 
რო მელ ზეც ამ ჟა მად მიმ დი ნა რე ობს მუ შა ობა, შე სა-
ბა მი სო ბა ში იქ ნე ბა გა ერ ოს მდგრა დი გან ვი თა რე ბის 
მიზ ნებ თან და ამ ოც ან ებ თან. 

 

დას კვნა
ძა ლი ან რთუ ლია წარ მო ვიდ გი ნოთ რო გო რი 

იქ ნე ბა  უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე ბა თა ვი სი თა ვი სე ბუ-
რე ბე ბით იმ დრო ის ათ ვის,  რო დე საც ად ამი ან ებ ის 
გო ნე ბა დაეუფლება   მან ქა ნუ რი სწავ ლე ბის და 
ხე ლოვ ნუ რი ინ ტე ლექ ტის ტექ ნო ლო გი ებს, მაგ რამ 
მთა ვა რი რო გორც ამ ბობს ალ ბერტ აინ შტა ინი ინ-
ტე ლექ ტის ჭეშ მა რი ტი  ნი შა ნი წარ მო სახ ვაა: „ცოდ-
ნა ზე მიშ ვნე ლო ვა ნი წარ მო სახ ვის უნ არია. ცოდ ნა 
შეზღუ დუ ლია. წარ მო სახ ვა კი უს აზღვრო“... 


